V CROSS ZAPALEŃCÓW
Regulamin
1. Organizatorzy i współorganizatorzy
1.1. Organizatorem Crossu Zapaleńców jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie,
ul. Częstochowska 3, 42‐233 Mykanów
1.2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy Mykanów
1.3. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Mykanowie
2.

Cel

2.1. Popularyzacja zdrowego trybu życia
2.2. Popularyzacja biegów
2.3. Promocja Gminy Mykanów
3.

Termin, dystanse, trasy

3.1. Biuro zawodów będzie się mieściło na targowisku "Słoneczko" przy ulicy Słonecznej w
Mykanowie. Za wszystkie rzeczy pozostawione w depozycie organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
3.2. V Cross Zapaleńców odbędzie się na dystansach: 5km i 10km
3.3. Start i Meta znajdować się będą przy targowisku "Słoneczko" w Mykanowie.
3.4. Trasa ‐ jedna pętla na obu dystansach. Na trasie zostaną ustawione przeszkody. Nawierzchnia:
trawa, asfalt, żwir, błoto, ziemia, woda. Limit ukończenia zawodów: dystans 5 km ‐ 1,5 godziny,
dystans 10 km ‐ 2,0 godziny
3.5. Na trasie ustawiony zostanie punkt nawadniania
3.6. Pomiar czasu elektroniczny przy wykorzystaniu chipów
3.7. Trasa biegu zostanie oznaczona za pomocą taśm, chorągiewek i tablic
4.

Klasyfikacje i kategorie wiekowe

4.1. Klasyfikacja Generalna Kobiet (5 i 10 km)
Klasyfikacja Generalna Mężczyzn (5 km i 10 km)
4.2. Kategoria wiekowa Kobiet (10 km):
‐ K 18
‐ K 50+
Kategoria wiekowa Mężczyzn (10 km):
‐ M 18
‐ M 50+
4.3. Klasyfikacja na najlepszego mieszkańca Gminy Mykanów
5.

Limit uczestników i starty falowe.

5.1. Dystans 5km. Maksymalna ilość uczestników ‐ 100. Organizator przewiduje starty falowe co 15
minut. Pierwszy start o godzinie 12.00. Start falowy zostanie zastosowany przy zgłoszeniu się
minimum 70 uczestników.

5.2. Dystans 10km. Maksymalna ilość uczestników ‐ 200. Organizator przewiduje starty falowe co 15
minut. Pierwszy start o godzinie 12.30. Start falowy zostanie zastosowany przy zgłoszeniu się
minimum 100 uczestników.
6.

Nagrody

6.1. Zdobywcy miejsc I‐III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i
puchary. Odbiór nagród osobisty, wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.
6.2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą V Cross Zapaleńców otrzymają na mecie pamiątkowe
medale.
6.3. Zdobywcy miejsc I‐III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe
statuetki. Odbiór osobisty, wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.
6.4. Zdobywca I miejsca w kategorii na najlepszego mieszkańca Gminy Mykanów otrzyma nagrodę
rzeczową i puchar. Odbiór nagród osobisty, wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez
siebie kategoriach.
6.6. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej otrzymują także nagrody w kategoriach wiekowych.
7.

Warunki uczestnictwa

7.1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które na dzień 27.08.2016 ukończą 18 lat.
7.2. Do zawodów w przypadku osób pełnoletnich dopuszczone zostaną wyłącznie osoby posiadające
dokument tożsamości ze zdjęciem
7.3. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator
ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach.
7.4. W wyjątkowych sytuacjach organizator może wyrazić zgodę na udział osoby niepełnoletniej. Do
zawodów w przypadku osób niepełnoletnich dopuszczone zostaną wyłącznie osoby posiadające
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz pisemną zgodę na udział w zawodach rodziców lub
opiekunów prawnych.
7.5. Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność, po podpisaniu oświadczenia o
starcie na własną odpowiedzialność oraz wypełnienia i podpisaniu oświadczenia służby zdrowia.
7.6. Zawodnicy niepełnoletni startują na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych oraz po podpisaniu oświadczenia przez rodziców bądź opiekunów prawnych wzięcia
odpowiedzialności za niepełnoletniego na biegu oraz wypełnienia i podpisania przez rodziców bądź
opiekunów prawnych oświadczenia służby zdrowia. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo osoby
niepełnoletniej na trasie biegu.
7.7. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz
jego pełnej akceptacji
8.

Zgłoszenia i opłata startowa

8.1. Zgłoszenia do V Crossu Zapaleńców będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej www.crosszapalencow.pl od 1 marca 2017r
8.2. Zgłoszenia on‐line będą przyjmowane do dnia 25 sierpnia 2017r. Po tym terminie zgłoszenie
będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 28 sierpnia 2017 r.
8.3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
podpisanego oświadczenia i oświadczenia służby zdrowia oraz uiszczenie opłaty startowej
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń.

8.5. Opłaty startowe za udział w IV Crossie Zapaleńców w zależności od dystansu i terminu wpłaty
wynoszą:
5 km
marzec
kwiecień ‐ maj
czerwiec ‐ lipiec
1 ‐ 25 sierpień
Dzień zawodów

45 zł
55 zł
60 zł
65 zł
80 zł

10 km
marzec
kwiecień ‐ maj
czerwiec ‐ lipiec
1 ‐ 25 sierpień
Dzień zawodów

55 zł
65 zł
70 zł
75 zł
90 zł

8.6. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się potwierdzenie płatności TAK. Nr
startowe zostaną przyporządkowane kategoriami pod koniec trwania zapisów
8.7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do
dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim
dokonał pierwszej opłaty.
8.8. Osoby, które wniosą opłatę startową po 20 sierpnia 2017 roku winne są posiadać ze sobą
potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
8.9. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty wpisowe nie podlega zwrotowi
8.10.Organizator wystawia faktury VAT na żądanie.
8.11.Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e‐mail: biuro@crosszapalencow.pl
9.

Ochrona danych osobowych

9.1. Dane osobowe uczestników III Crossu Zapaleńców będą wykorzystane przez Organizatora w
celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody.
9.2. Dane osobowe uczestników Crossu Zapaleńców będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
9.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w IV Crossie Zapaleńców obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje ‐ w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.
9.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w IV Crossie Zapaleńców.
Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza

zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres organizatora.
9.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik
ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
10. Uwagi końcowe
10.1.Wszystkich uczestników Crossu Zapaleńców obowiązuje niniejszy regulamin.
10.2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
w transmisjach radiowo‐telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10.3.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD‐Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i
na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno‐reklamowe związane z działalnością prowadzoną
przez Organizatora.
10.4.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy
pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz,
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go
w jego trakcie.
10.5.Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres organizatora.
10.6.Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego podczas biegu z
przodu.
10.7.Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10.8.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn
10.9.Podczas imprezy należy przestrzegać zasad przeciwpożarowych oraz zasad ochrony przyrody
10.10.
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora
10.11.
Organizator może wykluczyć z biegu osoby nie przestrzegające regulaminu oraz porządku
publicznego
10.12.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie
10.13.
Regulamin może zostać zmieniony do dnia 20 sierpnia 2017r. Aktualna wersja
regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.crosszapalencow.pl

